
           Slovenská jazdecká federácia, Junácka 6,  832 80 Bratislava 

 
 

 

Z á p i s 
zo  stretnutia členov predsedníctva SJF v Košiciach 11.3.2016 

 
 
 Dňa 11.3.2016 sa v Košiciach uskutočnilo stretnutie členov P-SJF, ktoré zvolala podpredsedkyňa P-SJF 
Janka Rindošová. 

 
Prítomní členovia P-SJF: 
Janka Rindošová (JO PO) 
Ing. Jaroslav Ivan (JO BB) 
Ľubomír Kubiš (JO TT) 
Ing. Marek Horváth (JO KE) 
Ing. Mgr. Jozef Gíreth (JO ZA) 
Prof. Ing. Marko Halo, PhD. (JO NR) 
Ing. Miroslav Maxon (JO TN) 
Marián Štangel (JO BA mesto) 
Ing. Juraj Hanulay (JO BA okolie) 
 
 
Prítomní hostia: 
Ing. Zuzana Gánovská – predseda Ústrednej revíznej a kontrolnej komisie SJF 
MVDr. Marián Pavľak – člen voltížnej komisie 
 
Ďalší prítomní: 
PhDr. Zuzana Bačiak Masaryková – generálny sekretár SJF 
 
Ospravedlnení hostia: 
Robert Pál – predseda skokovej komisie 
Mgr. Vladimír Pažitný – predseda komisie vytrvalosti 
Ing. Ladislav Hána – člen záprahovej komisie 
Ľubomír Paučo – predseda komisie všestrannosti 
Doc. RnDr. Iľja Viuetor, PhD. – predseda drezúrnej komisie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Na úvod všetkých prítomných pozdravila a privítala podpredsedkyňa  P-SJF p. Rindošová.  
 

Za zapisovateľa bola navrhnutá p.Bačiak-Masaryková, za overovateľov p. Kubiš a p. Hanulay. 
P-SJF schválilo za zapisovateľa p. Bačiak-Masarykovú a za overovateľov p. Kubiša a p. Hanulaya. 
hlasovanie: ZA 9 – Rindošová, Ivan, Kubiš, Horváth, Gíreth, Halo, Maxon, Štangel, Hanulay     
UZNESENIE PRIJATÉ 
 

- p. Rindošová navrhla, aby sa rokovanie riadilo programom, ktorý bol zaslaný v pozvánke.  
- p. Hanulay navrhol zmenu programu a to doplnenie voľbu predsedu predsedníctva SJF ako bod 2, nakoľko 
zastáva názor, že SJF by mal do VZ doviezť predseda P-SJF. Ďalej požaduje zahrnúť do programu aj určenie 
termínu VZ a rozpočet 2016  
- p. Rindošová odpovedala, že rozpočet uvedený v programe je. 
- p. Hanulay sa vyslovil, že tu ako teraz sedíme (noví predsedovia oblastí) sme si ešte nezvolili predsedu ani 
podpredsedu 
- p. Rindošová vysvetlila, že to ani nie je potrebné, jej mandát pokračuje ďalej, ale ak má na to niekto iný 
názor, samozrejme môžeme dať hlasovať o predsedovi, podpredsedovi pokiaľ to uzná za vhodné 
- p. Ivan namietal na bod programu „Voľba predsedu P-SJF“ a pýtal sa p. Hanulaya čo ho vedie k návrhu na 
voľbu predsedu, keďže zmena najvyššieho predstaviteľa prináša so sebou aj legislatívne zmeny a navyše má 
každú chvíľu prísť rozsudok zo súdu a veci budú inak. 
 
Na základe týchto návrhov P-SJF schválilo nasledovný program rokovania: 

1.Otvorenie 
2.Voľba predsedu P-SJF 
3.Hlasovania „per rollam“ od zasadnutia P-SJF z 19.2.2016 
4.Kontrola Uznesení 
5.Činnosť sekretariátu 
6.Rozpočet pre rok 2016 
7.Valné zhromaždenie SJF 
8.Rôzne 
9.Záver 
hlasovanie:  ZA 6 – Rindošová, Gíreth, Halo, Maxon,  Štangel, Hanulay 
    PROTI 2 – Ivan, Kubiš 
    ZDRŽAL SA 1 - Horváth 
UZNESENIE PRIJATÉ 
 
 

2.Voľba predsedu P-SJF 
 
- p. Hanulay navrhol p. Gíretha za predsedu P-SJF.  
- p. Kubiš navrhuje za predsedu P-SJF p. Rindošovú, aby pokračovala ďalej vo vedení SJF 
- p. Gánovská vyslovila názor, že  voľba predsedu P-SJF je úplne zbytočné a nevidí dôvod prečo by nemohla 
SJF do VZ doviezť p. Rindošová nakoľko si prítomní nevedia ani predstaviť, čo tieto zmeny všetko obnášajú. 
A jedná sa o obdobie 2-3 mesiacov. 
- p. Gíreth nomináciu prijal. 
 
P-SJF schválilo za predsedu P-SJF Jozefa Gíretha. 

hlasovanie:  ZA 5 – Gíreth, Halo, Maxon,  Štangel, Hanulay 
    PROTI 3 – Ivan, Kubiš, Horváth 
    ZDRŽAL SA 1 - Rindošová 
UZNESENIE PRIJATÉ 

 
- p. Rindošová sa spýtala p. Hanulay, či chce voliť aj podpredsedu P-SJF.  
- p. Hanulay odpovedal, že nám stačí predseda P-SJF. 



 
Od tohto momentu p. Gíreth vedie stretnutie členov P-SJF. (čas 13:15) 
 
p. Rindošová sa vzdala funkcie podpredsedu SJF.  
 
- p. Kubiš vyhlásil, že p. Gíreth si ani neuvedomuje do čoho ide a čo všetko to obnáša  a preto od tohto 
momentu odmieta spolupracovať a odteraz nebude hlasovať (čas 13:25) 
 
 

3.Hlasovanie per rollam, ktoré sa uskutočnili od 15.zasadnutia z 19.2.2016 
 
Dňa 28.2.2016 
 (Na základe návalu registračných listov k 15.2.2016 a skutočnosti, že sekretariát nie je schopný(nestíha) 
tieto spracovať a vystaviť faktúru v dostatočnom predstihu, aby mohla byť dodržaná splatnosť do konca 
februára)  

Predsedníctvo SJF schvaľuje posun splatnosti faktúr pre zaplatenie členských príspevkov klubu 
a členov v zmysle Registračného poriadku 2016 časť štvrtá odstavec 5, nasledovne: 
  

„5. V priebehu decembra vyzve SJF kluby , ktoré sú členom SJF k 30.11. kalendárneho roka na 
registráciu klubu na ďalší kalendárny rok. K tomu účelu pripraví SJF príslušné tlačivá. Klub je 
povinný najneskoršie do 15.februára doručiť na SJF registračné tlačivá a na základe vystavenej 
faktúry so splatnosťou do konca februára do 10.marca 2016 uhradiť členské príspevky klubu 
a členov klubu. Ak tak neučiní, členstvo klubu v SJF a s ním i všetkým jeho členom zaniká. Fyzické 
osoby, ktorým takto zaniklo členstvo v SJF môže od 1.marca  11.marca 2016 zaregistrovať iný 
klub.“ 
  

Uvedená úprava platí dočasne - len pre registráciu v roku 2016. 
 

HLASOVANIE: 
ZA 9 – Rindošová, Ivan, Kubiš, Horváth, Gíreth, Halo, Maxon, Štangel, Hanulay 
 
4.Kontrola uznesení 
 
- p. Bačiak Masaryková informovala o splnených Uzneseniach od posledného zasadnutia P-SJF z 19.2.2016 
a to: 
/ 1.500€ záloha pre všetky oblasti, okrem JO TN, odišla z účtu SJF 25.2.2016 
/ p. Maxon vypracoval a zaslal na sekretariát SJF vypracovaný návrh P-SJF na vylúčenie p. Magála zo SJF 
/ prvé prihlášky na platby SOZA za preteky boli zo sekretariátu SJF SOZE zaslané a aj na stránke SJF bol 
uverejnený oznam v znení: „Na základe nových pravidiel ohľadom povinnosti nahlasovania a platenia 
poplatkov pre SOZA zo strany organizátora športového podujatia,  bude tento poplatok za každý jednotlivý 
pretek znášať vo svojej réžii SJF (uznesenie z 15.zasadnutia P-SJF zo dňa 19.2.2016). Podmienkou je, aby 
usporiadateľ pretekov, nevyberal vstupné od divákov. Usporiadateľ, ktorý spoplatní vstupné pre divákov, je 
povinný znášať nahlasovanie a poplatky pre SOZA vo svojej vlastnej réžii.“ spolu s prílohami potrebných 
dokumentov. 
 
- p. Ivan sa opýtal, prečo nemáme žiadnu Správu o účasti/neúčasti p. Gavorníkovej na seminári 
bezpečnostných komisárov v Bruseli. Podľa informácií - p. Gavorníková tam necestovala, i keď jej účasť bola 
nutná. 
- p. Hanulay informoval, že p. Gavorníková tam nebola a mala na to svoje dôvody. 
- p. Gíreth sa opýtal, či máme nejakú "škodu", alebo či nám vznikla nejaká "škoda" 
- p. Rindošová – SJF je povinná sa zúčastniť tohto seminára (raz za dva roky), resp. zaslať vyplnené 
formuláre. Zatiaľ zo SJF neodišlo nič. 
- p. Ivan - p. Gavorníková tam nebola ani vlani ani tohto roku 



- p. Bačiak Masaryková osloví p. Gavorníkovú, aby podala informáciu. 
 
 
5.Činnosť sekretariátu 
 
- p. Bačiak Masaryková informovala o priebehu registrácií na rok 2016, kde vzniklo niekoľko problémov ako 
to, že kluby zaslali nekompletnú prihlášku alebo chýbali niektoré dokumenty či prihlášky avšak pripisuje to 
hlavne tomu, že nový Registračný poriadok SJF sa aplikuje do praxe 1x a s klubmi je sekretariát v kontakte, 
problémy sa priebežne riešia a je to bez väčších problémov.  
- p. Hanulay sa opýtal, kedy budú definitívne čísla za rok  2016 
- p. Bačiak Masaryková informovala, že definitívne čísla budú na konci roka, nakoľko sa kluby, členovia a 
kone prihlasujú aj priebežne počas roka 2016. Avšak Evidencia 2016 k 10.3.2016 by mala byť do konca 
marca. 

 
- p. Bačiak Masaryková požiadala (tlmočila požiadavku ad účtovníčky p.Valaštíkovej) o umožnenie odkladu 
daňového priznania za rok 2015 k 30.6.2016 kvôli príprave VZ SJF 
- p. Ivan informoval, že VZ by malo schváliť účtovnú závierku, a ak sa VZ uskutoční skôr, tak účtovná 
závierka v tom čase nebude známa. 
- p. Gíreth podporil požiadavku na odklad daňového priznania 
- p. Maxom pripomenul, že účtovná závierka môže byť už známa skôr a Správa o hospodárení sa môže 
predniesť na VZ 
 
 
- p. Bačiak Masaryková informovala o nedoplatku cca v sume 300€ pre JŠ Bechera avšak p. Bechera túto 
dlžobu odmieta zaplatiť nakoľko si ich nie je vedomý a tvrdí, že ani faktúru či upomienku nedostal. Daňové 
priznanie 2013 túto dlžobu neuvádza a chýbajú presne tieto podklady: faktúry, upomienky. Licenčné 
známky mu však za rok 2013 a 2014, 2015 vystavené a zaslané boli. 
- p. Halo pripomenul, že sa jedná o poplatky na FEI za preteky, ktoré SJF zaplatila a prefakturovala 
usporiadateľovi za rok 2010. 
- p. Gíreth navrhuje, že kým sa vec nedorieši nezašlú sa klubu licenčné známky 
- p. Gánovská informovala, že k nejakému zápočtu už v minulosti došlo a zostatok dlžoby je okolo 300 €, ale 
pripomenula, že v prenesených pohľadávkach SJF z minulých rokov to uvedené nie je 
- p. Maxon reagoval, že z hľadiska obchodného zákonníka je pohľadávka premlčaná, ale z hľadiska SJF je 
nevysporiadaná a mal by ju "dobromyseľne" uhradiť a až potom (podľa Stanov) sa bude na neho pozerať 
ako na riadneho člena.  
- p. Bačiak Masaryková – túto dlžobu ale nevieme preukázať, v podkladoch – pohľadávkach uvedená nie je, 
doklady zmizli. 
P-SJF poveruje p. Bačiak Masarykovú na zaslanie písomnej výzvy na úhradu dlhu 300 €.  

hlasovanie: ZA 6 – Horváth, Gíreth, Halo, Maxon, Štangel, Hanulay 
  ZDRŽALI SA 2 – Rindošová, Ivan 
  NEHLASOVAL 1: Kubiš 
UZNESENIE PRIJATÉ 

 
- p. Bačiak Masaryková informovala o nezaplatenej faktúre pre Gazdovstvo Uhliská vo výške 220€ z 2014, 
ktorá bola vystavená za prenájom jazdeckej haly a zapožičanie drezúrneho materiálu pre konanie M-JO TN. 
Pán Magál ako predchádzajúci predseda oblasti to odmietol zaplatiť z oblastných financií.  
- p. Gíreth navrhol započítanie - úhradu cez SJF a následne sa príspevok oblasti JO TN zo SJF bude krátiť. 
- p. Ivan nesúhlasil a navrhuje, ak je fakturácia oprávnená, aby bola faktúra priradená a posunutá priamo 
pre oblasť a oblasť s novým vedením posúdi či ju zaplatí. 
P-SJF schvaľuje presun faktúry  na JO TN 

hlasovanie: ZA 8 – Rindošová, Ivan, Horváth, Gíreth, Halo, Maxon, Štangel, Hanulay 
  NEHLASOVAL 1: Kubiš 
UZNESENIE PRIJATÉ 



 
- p. Rindošová, informovala, že účtovníčka p. Valaštíková dala výpoveď a skončilo jej aj poverenie. Treba jej v 
prípade, že bude pokračovať ďalej schváliť poverenie na spracovanie účtovníctva a miezd. Je to potrebné k 
dotáciám 
- p. Ivan sa opýtal, či je p. Valaštíková ochotná pracovať pre nás ďalej. 
- p. Rindošová informovala, že p. Valaštíková záujem mala, ale teraz keď sa situácia zmenila (nový predseda) 
nevie odpovedať. 
P-SJF poveruje Máriu Valaštíkovú vedením účtovníctva a miezd pre SJF aj v ďalšom období 

hlasovanie: ZA 7 – Rindošová, Ivan, Gíreth, Halo, Maxon, Štangel, Hanulay 
  ZDRŽAL SA 1 - Horváth 
  NEHLASOVAL 1: Kubiš 

UZNESENIE PRIJATÉ 
 
 
6.Rozpočet SJF 2016 
 
Návrh Rozpočtu na rok 2016, ktorý vypracoval sekretariát bol mailom zaslaný všetkým členom P-SJF. 
- p. Ivan vyslovil počudovanie, že ako sú niektorí členovia P-SJF pripravený na bod programu Rozpočet, keď  
ho nemajú pred sebou a ani si ho nedoniesli. 
- p. Halo pripomenul, že by sme si mali stanoviť priority pre tento rok. Sú určité fakty dané Stanovami, ktoré 
nemôžeme obísť (financie pre oblasti) a o ďalších veciach by sme mali rozhodnúť. 
- p. Ivan sa opýtal p. Gíretha, prečo nepripravil návrh Rozpočtu, na ktorý sa na ostatnom zasadnutí podujal 
(a bol tým poverený aj uznesením) a nezaslal ho všetkým členom P-SJF, aby mohli o ňom dnes rokovať. 
Alebo či je predložený aj iný návrh, ako návrh sekretariátu, lebo on má spracovaný pozmeňujúci návrh, 
resp. celý rozpočet. 
- p. Rindošová sa pýtala - o akom návrhu Rozpočtu ideme rokovať?  
- p. Gíreth sa vyjadril, že mailom bol poslaný návrh rozpočtu zo sekretariátu a iný návrh nie je. 
- p. Ivan sa opätovne opýtal, či to, že p. Gíreth nepripravil žiadny návrh Rozpočtu, máme chápať tak, že 
nesplnil uznesenie? 
- p. Gíreth zdôraznil, že teraz sa k tomu nebude vyjadrovať a nebude traumatizovať tento rozpočet niečím 
ďalším 
- p. Rindošová žiada aby táto skutočnosť (nesplnenie uznesenia) bola zaznamenaná v Zápise 
- p. Halo žiadal vysvetliť niektoré kapitoly a pojmy v Rozpočte a informoval ako sa prideľovali financie v 
minulosti 
- p. Horváth pripomenul, že v minulom Rozpočte sme prvý krát oddelili financie priamo pridelené komisiám 
a financie na športové podujatia, ktoré sa pridelia až schválením P-SJF. 
- p. Halo dáva návrh, aby sa položka "Športové podujatia" pridelila priamo pre podporu mládeže a vyjadril 
sa, že pre SJF nemajú žiadny význam Prémiované preteky ani Kritéria mladých koní – je to chovateľská 
záležitosť. Nech komisie pripravia návrh na podporu mládeže, aby sme podporili tréningy, sústredenia. 
Nedávajme financie organizátorom pretekov.  
- p. Hanulay podporil p. Hala a vyjadril sa, že nepotrebujeme peniaze rozhadzovať do oblastí a kritizoval 
požiadavku skokovej komisie na usporiadanie štyroch sústredení, ktoré na ostatnom zasadnutí 
prezentovala p. Machalová. 
- p. Štangel kritizoval spôsob komunikácie p. Ivana, ako aj jeho mailovú komunikáciu v predchádzajúcom 
období. A žiada vnesenie kultúrnosti do komunikácie. Taktiež povedal, že všetko toto, teda zvolenie p. 
Gíretha sa udialo len kvôli p. Ivanovi a jeho slovnému napádaniu smerom k nim. On nikdy nikoho neurazil, 
všetkých členov P-SJF má v úcte a náležite sa k nim tak aj chová. 
- p. Hanulay pripomenul, že tak ako aj v minulosti tvrdil, peniaze do komisií treba rozdeľovať podľa 
percentuálneho zastúpenia koní, a že nepridelenie financií v minulom roku podľa tohto kľúča vníma ako 
postih skokovej komisie kvôli jeho osobe. Už teraz v komisii nie je, tak chce aby to bolo spravodlivé. Ďalej 
podotkol, že výšku tejto položky treba stanoviť, keď budú známe definitívne čísla. 
- p. Pavľak podotkol, že ak by sa financie mali deliť percentuálne, tak nielen podľa počtu koní, ale aj podľa 
počtu jazdcov, lebo vo voltíži je koní málo a jazdcov veľa. Je za to, aby tie peniaze (na športové podujatia), 



čo mali vlani, aby im pre komisiu ostali. Tieto peniaze ich aj vlani posunuli niekde inde, keď si mohli 
napríklad zavolať špičkovú trénerku z Rakúska.  
- p. Halo dal konkrétny návrh na zlúčenie kapitol "13.Športové podujatia" 36.000 € a "15.Podpora športovo 
talentovanej mládeže" 12.900 €, v novom vyčíslení 48.900 € a účelom "Podpora športovo talentovanej 
mládeže" - do 25 rokov. 
- p. Gánovská informovala, že kapitola "15." je vyčíslená kvôli kontrole pridelených dotácií z MŠ a musí byť 
uvedená v rozpočte osobitne. 
- p. Gíreth zhrnul : ponechať kapitolu "15. Podpora športovo talentovanej mládeže" 12.900 € bez zmeny a 
kapitolu "13. Športové podujatia" premenovať na "13. Podpora športovo talentovanej mládeže z vlastných 
prostriedkov" celých 36.000 €, ktoré sa rozdelia podľa p.Hanulaya percentuálnym zastúpením koní. 
- p. Ivan pripomenul, že počas týždňa už došli žiadosti (na základe výzvy sekretariátu) od komisií a žiada ich 
návrhy zapracovať do Rozpočtu. Pripomenul, že podľa nového Registračného poriadku nie je nutné kone 
registrovať do nejakého termínu a ak chceme použiť údaje z roku 2016, tak môžeme čakať do decembra. 
- p. Hanulay prízvukoval, že treba brať dátum k termínu registrácie. 
- p. Ivan opätovne vysvetlil, že kone nemajú dátum registrácie stanovený, čim sa vyšlo v ústrety majiteľom 
koní, ktorí napríklad majú koňa zraneného alebo ho z iného dôvodu nevedia prihlásiť do stanoveného 
termínu. Ak je záujem zohľadňovať registráciu koní, je to možné, ale iba z údajov 2015, lebo tie sú známe. 
Členské poplatky majú prísny termín zaplatenia do konca februára, aby sme zachovali kontinuitu členskej 
základne. Kone nie sú členovia, za kone sa platí len licencia, ktorú je možné zaplatiť kedykoľvek v priebehu 
roku. 
- p. Hanulay chce len, aby to bolo tak ako to fungovalo v minulosti, že k určitému dátumu bude koniec 
oficiálneho zaevidovania koní a určia sa percentá zastúpenia koní v jednotlivých jazdeckých disciplínach. 
- p. Gíreth – pre tento rok to nebude možné, len treba vychádzať z nejakých čísel a vyzval prítomných na 
ďalšie návrhy. 
- p. Maxon navrhuje zobrať základ z minulého roku – výkyvy sú minimálne. Výpovedné číslo je k 
31.12.2015. K dátumu 28.2 nie je výpovedné číslo. 
- p. Ivan súhlasí a zároveň prezentoval, že rozdiel stavu členského a licencií z 31.12.2015 k 15.3.2016 je 
maximálne 10% s rezervou pre dohlásenie sa v roku 2016. 
- p. Halo – pre kapitolu "16. Účasť na významných medzinárodných jazdeckých pretekoch" 20.000 € by mali 
dať komisie návrh, ktoré medzinárodné podujatia treba podporiť a v akom objeme. Nech komisia dá 
výjazdy, ktoré plánuje v roku 2016 (určite skoky voltíž, endurance). Sem treba zaradiť napríklad aj 
kvalifikácie, Pohár národov a pod. 
- p. Horváth pripomenul, že je nie je potrebné čakať na návrhy komisií, ak by sme totiž chceli zohľadniť ich 
požiadavky dostaneme sa na číslo 100.000 €. Len výjazd voltížákov stál vlani 11.700 €.  
- p. Hanulay pripomenul, že vlani z tejto položky nedostala skoková komisia nič.  
- p. Ivan sa pýtal či o to komisia žiadala 
- p. Gíreth to zhrnul: Do 31.3.2016 nech komisie nahlásia svoje požiadavky v rámci kapitoly "16.Účasť na 
významných medzinárodných jazdeckých pretekoch". Potom sa bude týmto P-SJF zaoberať. 
- p. Maxon - treba to formulovať ako žiadosť o príspevok a tiež aj bod "17.Oblečenie pre členov 
reprezentácie"  a pre oba uviesť - podlieha schváleniu P-SJF. 
 
P-SJF schvaľuje zmeny v predloženom návrhu Rozpočtu nasledovne: 
a/ Kapitola "13" bude premenovaná na "13. Podpora športovo talentovanej mládeže z vlastných 
prostriedkov", ostáva celých 36.000 €, ktoré sa rozdelia percentuálnym zastúpením koní medzi jednotlivé 
komisie. 
b/ Pre výpočet financií v jednotlivých kapitolách, kde to bude potrebné sa zoberie ako základ dátum 
31.12.2015 
c/ Výška kapitoly "16.Účasť na významných medzinárodných jazdeckých pretekoch" sa stanoví po 
doručení žiadostí z komisií. Táto kapitola bude podliehať schváleniu P-SJF. 
d/ Kapitola "17.Oblečenie pre členov reprezentácie"  bude podliehať schváleniu P-SJF. 

hlasovanie: ZA 5 – Gíreth, Halo, Maxon, Štangel, Hanulay 
  PROTI 3  – Rindošová, Ivan, Horváth 
  NEHLASOVAL 1: Kubiš 

UZNESENIE PRIJATÉ 



 
 
- p. Ivan sa pýtal, či tomu dobre rozumie, že konečný návrh Rozpočtu schválený nebol, že boli zatiaľ 
schválené len zmeny? Lebo pokiaľ komisie majú ešte len niečo predložiť, tak čísla zatiaľ nevieme. 
- p.Gíreth vyzval na ďalšie návrhy rozpočtu 
- p. Ivan sa pýtal na položku "14.Kritéria mladých koní" – ako sa to vlastne uzavrelo? 
- p. Halo informoval, že jeho názor bol túto položku zrušiť, ak nie je priaznivý hospodársky výsledok 
- p. Ivan vysvetlil, že ak nám z minulého roku ostali nejaké financie (200.000 €) a teraz sa budeme striktne 
držať plusov a mínusov len pre rok 2016, tak na konci roka nám zasa ostane 200.000€ a neminieme ich na 
nič, aj keď sme mohli. Sú to financie, ktoré sme ušetrili. 
Dostali sme návrhy z komisií, kde v dvoch (skoky a drezúra) bola požiadavka na KMK. Navrhuje aby KMK 
ostali pod kapitolou "14. Kritériá mladých koní" a nevyhadzovali ju z rozpočtu, len z titulu názoru, že pre rok 
2016 nie je priaznivý hospodársky výsledok. 
- p. Maxon pripomenul, že KMK je "nostalgická spomienka", keď boli pridelené financie z MH. Vedel by si 
predstaviť, to aby sa táto položka volala Kritériá mladých jazdcov. Netreba ju orientovať na kone, ale na 
jazdcov, alebo na "skokový pohár" 
- p. Ivan vysvetlil, že skoková komisia podľa Štatútu má povinnosť viesť "skokový rebríček" a na svojom 
zasadnutí (podľa Zápisu) sa aj na to podujali – a bude to hradené z rozpočtu skokovej komisie.  
- p. Hanulay súhlasí s p.Halom a p.Maxonom a navrhuje túto položku zahrnúť pod "16.Účasť na 
významných medzinárodných jazdeckých pretekoch" 
- p. Halo opätovne navrhuje kapitolu KMK zrušiť a súhlasí s navýšením kapitoly "16.Účasť na významných 
medzinárodných jazdeckých pretekoch" 
- p. Ivan pripomenul, že túto požiadavku (na KMK) prezentoval na zasadnutí P-SJF p. Vietor a navrhuje, aby 
sa drezúrnej komisií navýšil rozpočet, aby vedela tieto súťaže financovať komisia zo svojho rozpočtu ak má 
o to záujem. 
 
P-SJF schvaľuje zmeny v predloženom návrhu Rozpočtu nasledovne: 
a/ Financie z Kapitoly "14. Kritéria mladých koní" budú prevedené na kapitolu "16.Účasť na významných 
medzinárodných jazdeckých pretekoch" 

hlasovanie: ZA 5 – Gíreth, Halo, Maxon, Štangel, Hanulay 
  PROTI 3 – Rindošová, Ivan, Horváth 
  NEHLASOVAL 1: Kubiš 

UZNESENIE PRIJATÉ 
 
- p. Halo sa pýtal na položku "22. informačný systém" – 12.000 € 
- p. Horváth informoval, že to sú financie, ktoré sa stále prekladajú z roka na rok. Informačný systém sa 
priebežne rieši, s tvorcom IS komunikujú traja členovia P-SJF (poverený pp. Horváth, Ivan a Rindošová). 
Informoval o jednotlivých krokoch, ako je systém rozpracovaný 
- p. Ivan informoval o priebehu tvorby IS a o konzultáciách s tvorcom a so sekretariátom ohľadom prvého 
kroku, ktorým má byť Evidencia SJF. Testovanie tejto časti má prebehnúť vzájomnou kontrolou správnosti 
Evidencia SJF a funkčnosti IS. 
 
p. Rindošová, p. Ivan a p. Horváth sa vzdali iniciatívy riešenia informačného systému pre SJF. Ako dôvod 
uviedli nereálnosť spolupráce s novým predsedom P-SJF Jozefom Gírethom na adekvátnej úrovni, aby 
nevznikali zbytočné konflikty. 
 
- p. Štangel, žiadal vysvetlenie, prečo teraz niektorí členovia P-SJF (pp. Rindošová, Ivan, Kubiš, Horváth) 
odmietajú spoluprácu, a vzdávajú sa iniciatívy pre SJF? Zdá sa mu to neférové voči ostatným členom P-SJF. 
Ako by to bolo, keby napríklad tí čo nesúhlasia, by sa zdvihli a odišli a nechali ostatných tam? 
- p. Horváth, uviedol príklad, že napríklad na VZ v Košiciach p. Hanulay zvolil taký spôsob vedenia VZ, že 
väčšina delegátov odišla. To je normálne. Podobný postup uplatnil, keď bol po VZ v Lučenci zvolený za 
predsedu P-SJF p. Halo, a on funkciu podpredsedu prijal. Keď sa p. Halo vzdal, a keďže on  bol oslovený p. 
Halom, vzdal som sa svojej funkcie tiež.  



- p. Rindošová vyslovila, že oni traja (pp. Rindošová, Ivan, Horváth) nemajú dôveru v p. Gíretha, vzdali sa 
ďalšej spolupráce s ním pod jeho vedením. 
- p. Kubiš pripomenul správanie p. Gavorníkovej, ktorá na zasadnutí v Nitre nesúhlasila z hlasovaním a 
jednoducho sa zdvihla a odišla. On to teraz neurobil – on ostal na rokovaní, len nehlasuje. Pripomenul, že 
na rokovaní vo Vígľaši povedal p. Maxon, že nevidí dôvod na voľbu predsedu na tak krátku dobu, a on to tak 
isto nevidí a za tým si stojí. Ak sme chceli mať a voliť predsedu mali sme zvoliť Janku Rindošovú. 
- p. Kubiš vyslovil názor, že p. Gírethovi sa splnil "detský sen" – byť predsedom P-SJF a na túto funkciu si 
skočil účelovo. Všetko toto sa odohralo zákulisne a toto je len divadlo. Nie je to fér voči ľuďom, ktorí ťahali 
túto federáciu doteraz. A požiadal aby to bolo uvedené aj v Zápise. 
- p. Gíreth sa v ďalšej búrlivej atmosfére vysvetlil, že celé toto vzniklo od urážok vo Vígľaši a ukončil túto 
debatu. 
- p. Gíreth apeloval na pokračovanie v návrhu Rozpočtu a navrhol, aby kapitola "22. informačný systém" – 
12.000 € ostala nezmenená 
 
P-SJF poveruje p. Bačiak Masarykovú ďalším riešením problematiky nového informačného systému SJF 

hlasovanie: ZA 5 – Gíreth, Halo, Maxon, Štangel, Hanulay 
  ZDRŽAL SA 3 – Rindošová, Ivan, Horváth 
  NEHLASOVAL 1: Kubiš 

UZNESENIE PRIJATÉ 
 
- p. Ivan nezaregistroval, že by sme boli hovorili, alebo hlasovali o požiadavkach komisií k Rozpočtu. Na čo 
sme ich vyzývali, aby zaslali požiadavky podľa nejakých pravidiel, ktoré sme stanovili vo Vígľaši na rokovaní. 
Zrušili sme niektoré kapitoly, takže tieto ich návrhy môžeme jednoducho "založiť do šuflíka" a vyzvať ich 
opäť v zmysle zmeneného účelu použitia jednotlivých kapitol.  
- p. Halo sa vyslovil, že komisiám stanovíme objem finančných prostriedkov a disciplína (komisia) si bude 
deliť ako chce. 
- p. Ivan upozorňuje, že počet koní podľa jednotlivých jazdeckých disciplín nie je možné stanoviť – lebo 
jeden kôň môže mať uvedené napríklad S – skoky a pritom jazdí aj drezúru, všestrannosť a pod.  
- p. Halo upresnil, že musíme vychádzať z vypovedacích údajov, počtov členov, koní a nie zo slohovej práce 
komisií. 
- p. Halo zobral ako príklad záprahovú komisiu, kde sú v požiadavke komisie uvedené údaje, z ktorých je 
polovica výmysel  
- p. Kubiš upresnil požiadavku záprahovej komisie na jednu sadu prekážok 2.200 € 
- p. Ivan sa vyslovil, že svoje požiadavky na Rozpočet už nemôže prezentovať, lebo predchádzajúcim 
hlasovaní bola narušená celá koncepcia (zmena charakteru kapitol, zrušené kapitoly) jeho návrhu Rozpočtu.   
- p. Halo zdôraznil, že musíme si stanoviť prioritu (reprezentácia a mládež) a že v podstate s tým objemom 
financií, ktoré boli uvedené v návrhu Rozpočtu súhlasí 
- p. Horváth pripomenul, že sme komisiám dali pred tromi týždňami požiadavku, aby si pripravili "čo vlastne 
chcú robiť aby nám to dali vedieť". Oni si to pripravili a dnes im povieme "my sme zmenili pravidlá". 
- p. Maxon nemá pocit, že by sa zásadne zmenili pravidlá. Súhlasí s p. Halom v prioritách a žiada, aby sa o tu 
uvedených zmenách hlasovalo 
 
P-SJF schvaľuje Rozpočet SJF 2016, ktorý predložil sekretariát s už odhlasovanými zmenami.  

hlasovanie: ZA 5 – Gíreth, Halo, Maxon, Štangel, Hanulay 
  PROTI 3 – Rindošová, Ivan, Horváth 
  NEHLASOVAL 1: Kubiš 

UZNESENIE PRIJATÉ 
 
  
 

7.Valné zhromaždenie 
 
- p. Gíreth vyzval prítomných na podanie návrhov 
- p. Horváth navrhuje termín 20.6.2016, aby bolo možné pripraviť všetky materiály 



- p. Bačiak Masaryková pripomenula, že na minulom rokovaní sme sa dohodli, že to bude v Nitre v PKO. 
 
- p. Maxon pripomenul, že už toho v živote zažil dosť, ale takú disharmóniu a napätie v kolektíve, v ktorom 
sedel, ešte nezažil. Pripomenul p. Ivanovi, že jeho mailová komunikácia je nenáležitá a neprospieva SJF. 
Nehlasovalo sa mu ľahko, keď mal hlasovať za zmenu vedenia. Má v úcte každého, kto má snahu robiť a 
musí jednoznačne povedať, že u p. Ivana túto snahu videl. 
Až po udalostiach po VZ JO Trenčín sa zistilo, že SJF nemá Disciplinárny poriadok. Disciplinárna komisia sa 
doposiaľ nezišla. 
- p. Rindošová poznamenala, že to nie je chyba P-SJF 
- p. Maxon pripomenul, že v P-SJF (okrem podpredsedu, resp. predsedu) sme si všetci rovní a mali by sme 
byť rovnako aktívni. Sú ale veci, čo má robiť P-SJF a čo má robiť profesionálny platený aparát. Terajšia GS 
má potenciál, aby mohla svoju úlohu svedomito robiť. Nemôže však sekretariát pracovať tak, že oficiálne 
bola šéfkou p. Rindošová a p. Ivan vydával príkazy. 
- p. Rindošová sa voči tomuto tvrdeniu ohradila, že to nie je pravda 
- p. Ivan sa vyslovil, že pokiaľ toto niekto p. Maxonovi nahovoril, tak sa nechal oklamať. 
- p. Maxon sa vrátil k príprave VZ. Našou povinnosťou je to, aby sme pripravili kvalitné Stanovy a Rokovací a 
volebný poriadok. Hovoril s p. Chovanom, ktorý ho ubezpečil, že hneď ako bude doručený rozsudok budú 
vykonané tie právne kroky, ktoré budú potrebné. Právnici p. Chovana sú nám pripravení v tejto veci 
pomôcť. 
 - p. Maxon zdôraznil, že ak sa nedohodneme, na VZ prídeme nepripravení, a "prevalcujú" nás takí, ako sú 
„Magálovci“. 
- p. Rindošová sa vrátila k tvrdeniam p. Maxona o činnosti P-SJF a doplnila, že P-SJF pracuje v 9 člennom 
zložení a štyria členovia v ňom neurobia nič. Čo sa týka riadenia sekretariátu – predtým sme tam mali p. 
Lukáčkovú, ktorá neurobila nič. A k tomu kto ju riadi by sa mohla vyjadriť p. Bačiak Masaryková. 
- p. Maxon poznamenal, že by to nebolo vhodné, aby sme ju konfrontovali. 
- p. Ivan uviedol, že ak bránime ľuďom povedať pravdu, alebo, že je to inak, tak je to nefér. Na základe 
toho, že sekretariát nefungoval,  bol p. Rindošovou poverený dohľadom nad registráciami. V minulosti 
museli celú činnosť suplovať oni. 
- p. Halo navrhuje poveriť právnikov, ktorých spomínal p. Maxon prípravou Stanov Rokovacieho a 
Volebného poriadku 
- p. Maxon vysvetlil, že právnici p. Chovana pripadajú "do hry" vtedy, keď budú pripravovať kroky, ktoré má 
urobiť p. Chovan a súčasne by pripravili kroky pre nás, aby VZ prebehlo v poriadku.  
 
- p. Horváth odchádza kvôli povinnostiam ( čas 15:45 ) 

 
Prítomní v ďalšej časti diskutovali o termíne VZ a o stanovení termínu Evidencie, z ktorej sa bude vychádzať 
pri stanovení mandátov na VZ  
P-SJF schvaľuje termín Evidencie pre stanovenie mandátov na VZ na 31.12.2015 

hlasovanie: ZA 7 – Rindošová, Ivan, Gíreth, Halo, Maxon, Štangel, Hanulay 
  NEHLASOVAL 1: Kubiš 

NEPRÍTOMNÝ 1: Horváth 
UZNESENIE PRIJATÉ 
 
- p. Maxon navrhuje do komisie na prípravu Stanov GS p. Bačiak Masarykovú a zoberie aj on osobne účasť v 
tejto komisii 
- p. Halo navrhuje do komisie p. Ivana, ktorý aktívne pracoval a tieto veci ovláda. 
- p. Ivan sa ospravedlnil a odmietol, že od dnešného dňa je časovo zaneprázdnený a nevie sa zúčastniť 
práce v tejto komisii 
- p. Hanulay navrhuje p. Obšitníkovú ako právničku 
- p. Gánovská pripomenula terajšie zlé Stanovy, ktoré pripravovala p. Obšitníková. Musia to byť ľudia zdatní 
z práce v SJF  
- p. Hanulay navrhol sám seba 
 
 



 
 
P-SJF schvaľuje p. Miroslava Maxona, p. Hanulaya a p. Zuzanu Bačiak Masarykovú do komisie na prípravu 
Stanov 

hlasovanie: ZA 7 – Rindošová, Ivan, Gíreth, Halo, Maxon, Štangel, Hanulay 
  NEHLASOVAL 1: Kubiš 
                    NEPRÍTOMNÝ 1: Horváth 
 UZNESENIE PRIJATÉ 

 
Ďalej prítomní diskutovali o termíne VZ 
- p. Maxon poznamenal, k prvotnému návrhu - pondelok 20.6.2016 - Je to nezdvorilé a vzbudí to zbytočné 
pochybnosti. Zatiaľ vždy VZ SJF bolo v sobotu.  
- p. Halo ponúkol (nakoľko soboty sú v PKO Nitra obsadené), za symbolický poplatok, ktorý sám zaplatí, 
priestory SPU Kongresového centra (kapacita 280 ľudí) 
- p. Gíreth navrhuje termín 11.6.2016 
Hlasovanie prebehlo podľa poradia navrhnutých termínov 
P-SJF najskôr hlasovalo o termíne 20.6.2016  

hlasovanie: ZA 0  
  PROTI 5   - Gíreth, Halo, Maxon, Štangel, Hanulay 
  ZDRŽALI SA 2: Rindošová, Ivan 
  NEHLASOVAL 1: Kubiš 

NEPRÍTOMNÝ 1: Horváth 
UZNESENIE NEBOLO PRIJATÉ 
 
P-SJF schvaľuje termín VZ na 11.6.2016 

hlasovanie: ZA 5 – Gíreth, Halo, Maxon, Štangel, Hanulay 
  ZDRŽAL SA 2 – Rindošová, Ivan 
  NEHLASOVAL 1: Kubiš 

NEPRÍTOMNÝ 1: Horváth 
UZNESENIE PRIJATÉ 
 
 

9.Rôzne 
 
- p. Maxon je názoru, že na stránke SJF by sa nemali zverejňovať Zápisnice z P-SJF, ale len informácia z P-
SJF, t.j. kto bol prítomný, aké body sa prerokovali a aké uznesenia sa prijali. 
- p. Ivan poznamenal, že podľa Stanov Zápisnica vyhotovená musí byť  
- p. Maxon súhlasí, že vyhotovená má byť, ale nevidí dôvod, aby bola zverejnená, prečo by sa mali 
oznamovať tie veci čo sme si tu povedali.   
- p. Ivan sa pýta, čo potom chce p. Maxon zverejniť ako oficiálnu listinu zo zasadnutí P-SJF a pre koho je 
potom vlastne Zápisnica vyhotovená? 
- p. Maxon vysvetlil, že Zápisnica je odrazom toho čo sa tu udialo a je vyhotovená pre P-SJF, pre VZ a potom 
sa archivuje a zakladá. 
- p. Ivan sa pýta: Tak preto robíme Zápisnicu, aby sme ju archivovali a zakladali.  
- p. Maxon hovorí o zverejnení informácie : program, prítomní a uznesenia. 
 
 
- p. Bačiak Masaryková informovala, že podľa Smerníc SJF by mala mať udelenú plnú moc na niektoré 
účtovné úkony a jasne vymedzené právomoci. 
P-SJF schvaľuje generálnu plnú moc pre úkony Generálneho sekretára podľa platných smerníc SJF 

hlasovanie: ZA 7 – Rindošová, Ivan, Gíreth, Halo, Maxon, Štangel, Hanulay 
  NEHLASOVAL 1: Kubiš 
  NEPRÍTOMNÝ 1: Hortváth 
UZNESENIE PRIJATÉ 



 
 
- p. Halo navrhuje všetky ďalšie body presunúť na ďalšie rokovanie.  
- p. Gíreth navrhuje hlasovať o Návrhu Disciplinárnej komisie na vylúčenie Slavomíra Magála zo SJF a 
požiadal p. Bačiak Masarykovú o prečítanie stanoviska Disciplinárnej komisie 
P-SJF vylučuje Slavomíra Magála zo SJF 

hlasovanie: ZA 6 – Ivan, Gíreth, Halo, Maxon, Štangel, Hanulay 
  ZDRŽAL SA 1: Rindošová 

NEHLASOVAL 1: Kubiš 
  NEPRÍTOMNÝ 1: Hortváth 
UZNESENIE PRIJATÉ 

 
Sekretariát zašle p. Magálovi list – informáciu o vylúčení zo SJF. 
 
- p. Gíreth na návrh p. Maxona navrhuje, aby sa Zápisy z rokovaní P-SJF nezverejňovali. Bude sa zverejňovať 
len informácia. 
- p. Ivan pripomína, že Zápis sme povinný vyhotoviť 
- p. Halo je povinné, ale ide o zverejňovanie 
- p. Maxon je názoru, že mi ani nemáme povinnosť zverejňovať Zápisy 
P-SJF schvaľuje, že na stránke SJF sa nebude zverejňovať  kompletný Zápis z rokovania P-SJF, ale iba 
informácia v členení: program, prítomní a prijaté uznesenia. 

hlasovanie: ZA 5 – Gíreth, Halo, Maxon, Štangel, Hanulay 
  PROTI 2: Rindošová, Ivan 

NEHLASOVAL 1: Kubiš 
  NEPRÍTOMNÝ 1: Hortváth 
UZNESENIE PRIJATÉ 

  
- p. Kubiš na záver vysvetlil svoj postoj k nehlasovaniu na tomto stretnutí a požiadal p. Bačiak Masarykovú o 
vyjadrenie – nech povie kto ju riadi, resp. od koho dostáva príkazy. 
- p. Bačiak Masaryková sa vyjadrila, čo sa týka uvedenej veci - príkazy dostávala len od p. Rindošovej. 
- p. Ivan sa obrátil na p. Maxona, aby teraz zaujal k tomu postoj a vysvetlil prečo ho obvinil, že sekretariát 
dostával príkazy od niekoho iného 
- p. Maxon poznamenal, že p. Ivana obvinil tu pred "štyrmi očami" v tomto "kruhu" a on očierňuje polovicu 
z nás cez maily – aký je v tom rozdiel?– zásadný. Celé zlo jazdeckej federácie začalo Obšitníkovej mailami a 
Vy p.Ivan v tom úspešne pokračujete. 
  
 

10.Záver 
Na záver prítomným poďakoval Jozef Gíreth za účasť. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
V Košiciach 11.3.2016 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala:       Overili:   

  .........................................................   ......................................................... 
   PhDr.Zuzana Bačiak-Masaryková v.r.   Ing. Juraj Hanulay v.r.    
 
 
 

 
......................................................... 

    Ľubomír Kubiš v.r. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 

 


